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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 19. listopadu 2014 od 

12:30 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 

 

Přítomni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Miloš Podařil, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, Pavel Suchan, Jan 

Vondrák. Omluveni: Lumír Honzík, Vladislav Slezák. Omluveni revizoři: Martin Černický, Jan Kožuško, Eva 

Marková. 

 

 

1. Astro.cz 

VV děkuje Dušanu Majerovi a Martinu Gembecovi za to, že zajistili na astro.cz online přenos z přistání modulu 

Philae na kometě Čurjumov-Gerasimenko. Čtenost článku byla v prvním týdnu téměř 40 000. VV naléhavě žádá 

Luboše Bráta, aby přesunul web var.astro.cz a členskou databázi ČAS na nový server v Ondřejově, protože starý 

server ve Zlíně dosluhuje a bude vyřazen z provozu. Bráta osloví Dřevěný a další členové VV. Sobotka zašle 

výzvu všem členům ČAS, aby se zapojili do redakční, programátorské i manažerské práce na astro.cz. Dřevěný 

se pokusí najít dotace, ze kterých by bylo možno hradit astro.cz. VV na návrh K. Mokrého odsouhlasil náklady 

spojené s úpravou APOD v novém redakčním systému astro.cz tak, aby vyhovovaly požadavkům J. Chlachuly. 

 

2. Vyúčtování dotace 2014 

Závazné termíny pro složky: Peněžní deník (elektronicky) + skeny výdajových dokladů za listopad a prosinec 

zaslat mailem Kopanicové, Dřevěnému a Sobotkovi do 2. 1. 2015! Originály všech účetních dokladů za rok 2014 

pak stačí přivézt osobně na setkání složek 10. ledna 2015. 

 

3. Žádost o dotaci na rok 2015 

Sobotka odevzdal v řádném termínu na RVS žádost ČAS o dotaci na rok 2015. Celková výše žádosti je 427 000 

Kč.  

 

4. Výroční zpráva 
Sobotka vyzve složky k vyplnění žádosti na http://rvs.paleontologie.cz/ Výroční zprávu lze vyplňovat už teď, 

uzávěrka je 17. 1. 2015. 

 

5. Ceny ČAS 

Kopalova přednáška za rok 2014 bude pronesena tradičně na Dni s Astropisem 29. listopadu. Laureátem se stane 

Jiří Borovička. Nušlova cena pro rok 2014 bude předána 13. prosince v budově Akademie věd, Národní 3, Praha, 

místnost č. 206. VV odsouhlasil výrobu 10 krabiček na plaketu Nušlovy ceny, předpokládané náklady 3700 Kč. 

Na návrh Podařila se pro další ročníky ceny Littera Astronautica bude pro laureáta vždy rezervovat dvoulůžkový 

pokoj v Havlíčkově Brodě. 

 

6. Setkání složek 10. ledna 2015 

Malé pracovní setkání složek proběhne v sobotu 10. ledna 2015 od 10:00 v Geofyzikálním ústavu AV ČR v 

Praze na Spořilově. Složky by měly vyslat své hospodáře, nejlépe i předsedy, protože se budou probírat důležité 

otázky účetnictví. VV vyzývá složky, aby zaslaly předem VV své podněty a připomínky k současnému systému 

účetnictví, vnitřní komunikace, předávání dokladů, formulářů, atd. Z dalších témat setkání: pořádání velké 

mezinárodní astronomické akce EWASS 2017, 100 let ČAS, nové astro.cz. Účastníci setkání si budou moci pro 

své složky odvézt propagační předměty – letáčky s mapkou a baterčičky. 

 

7. Noc vědců 

Proběhla 26. 9. 2014. Astronomickou část se podařilo zorganizovat na 29 místech ČR. Alespoň na některých 

místech se podařilo podpořit organizaci i finančně. Pro rok 2015 opět ČAS nedostane od Techmánie Plzeň 

žádnou dotaci kvůli chybě Techmánie při žádosti o grant u Evropské komise (důsledkem je nulová dotace pro 

roky 2014 a 2015).  

 

8. Volby vedení RVS 

VV ČAS bude na plenární schůzi RVS 24. 11. zastupovat místopředseda Pavel Suchan. VV za ČAS nominoval 

Evu Markovou do VV RVS. 

 

 

 

http://rvs.paleontologie.cz/
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9. 100 let ČAS 

VV diskutoval přípravy oslav. Bude třeba sestavit organizační výbor. Jako připomenutí tradice Suchan 

předběžně domluvil výstřel z děla v den založení ČAS 8. 12. 2017 z věže Klementina. Mohla by vzniknout 

tradice a výstřel by se mohl opakovat každý státní svátek. Sobotka připomněl módu světelných projekcí na 

budovy, VV by mohl oslovit autory, aby připravili projekci na 8. 12. 2017 na Staroměstském orloji v Praze. 

Nějaká akce by mohla proběhnout i v budově hlavního nádraží v Praze, historická věž, odkud členové ČAS 

pozorovali oblohu, bude po rekonstrukci. 

 

10. Keplerovo muzeum 
Ke dni 31. 12. 2014 končí smlouva o nájmu s majitelkou nemovitosti Jitkou Steinwaldovou a o provozování 

muzea s Agenturou ProVás zastoupenou Vojtěchem Sedláčkem. Vondrák jednal s oběma stranami o prodloužení 

smluv. J. Steinwaldová i V. Sedláček souhlasí. V roce 2015 bude částečně omezen přístup k muzeu vzhledem 

k rekonstrukci přilehlého objektu a jeho přestavbě na hotel. 

 

11. Evropská astronomická společnost 

VV souhlasí, aby Vondrák zastupoval ČAS na tradičním setkání členských společností EAS v lednu 2015 ve 

Švýcarsku. 

 

12. Členská průkazka 2015 

VV odsouhlasil návrh A. Majera na grafickou podobu členské průkazky pro rok 2015 s tím, že proběhnou 

drobné úpravy. 

 

13. Velké setkání složek 

Uskuteční se předběžně 27. a 28. března. Hvězdárnu a planetárium Hradec Králové osloví Bělík. 

 

14. Přijmutí nových členů 
VV přijal do ČAS tyto nové členy: František Bílek (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Eliška Dvořáková 

(Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Petr Janovský (Pobočka Vysočina), Michal Kudláček (Sekce 

proměnných hvězd a exoplanet), Tomáš Sýkora (Východočeská pobočka). 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je sobota 10. ledna 2015 od 16:00 v Geofyzikálním ústavu AV v Praze na Spořilově 

po skončení setkání složek ČAS. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


